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Busques feina i no saps per on 
començar? Necessites un espai per 
assajar? Vols muntar un concert? 
Necessites tramitar una subvenció? 
Necessites una sala per estudiar? 
Vols anar de viatge aquest estiu? 
T’agradaria proposar una activitat?...

El Casal de Joves La Palma és un espai dels joves. Un punt de referència 
juvenil i un nucli aglutinador de serveis, programacions, relacions i recursos. 

Casal de joves la Palma
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Segueix-nos a les xarxes socials per tenir la informació totalment actualitzada i 
fer-nos arribar els teus comentaris.

Facebook:  facebook.com/joventut.reus

Twitter: @joventutreus1

f

Casal de Joves La Palma
C. de Castellvell, 24
43202 Reus
977010268

casaldejoves@reus.cat
www.joventut.reus.cat

Tot això i molt més ho trobaràs al Casal de joves.
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Servei d’Informació Juvenil: 
informació i orientació sobre cultura, 
salut, mobilitat, formació etc. Tu 
pregunta i nosaltres et responem. 
També hi trobaràs el servei de 
viatgeteca, a on podràs consultar 
guies de viatge, i t’hi podràs fer els 
carnets internacionals que necessitis: 
el d’alberguista, el de l’ISIC (per a 
estudiants), el de teacher i la Targeta 
Jove de Reus, amb descomptes i 

oFICINa jove BaIX CamP

avantatges en el transport urbà, en 
activitats organitzades pel propi 
Casal i en d’altres, a banda que 
és imprescindible per utilitzar els 
serveis del Casal de Joves.  També 
hi trobaràs quatre ordinadors per a 
poder treballar o navegar per internet 
gratuïtament. 
           sij.baixcamp@oficinajove.cat
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L’Oficina Jove és una oficina comarcal dedicada a l’assessorament especialitzat 
per joves en temes relacionats amb l’emancipació juvenil que compta amb: 
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Servei de Treball i emprenedoria: 
si busques feina i no saps per on 
començar. Si necessites orientació 
per canviar de feina, necessites un 
cop de mà per fer el currículum, o 
vols posar en marxa el teu projecte 
empresarial. Vine, et respondrem 
tots els dubtes que et puguin sorgir, 
et proporcionarem orientació i 
acompanyament en la recerca 
de feina. 
       treball.baixcamp@oficinajove.cat

Aquests serveis són gratuïts i estan 
pensats especialment per als joves. 

L’horari de l’Oficina Jove és de 
10 a 14 h de dimarts a divendres i de 
16:30 a 19h dilluns, dimarts i dijous.
Estiu, Setmana Santa i Nadal, horari 
intensiu de 10 a 14h.  

C. de Castellvell, 24
43202 Reus
977010268

baixcamp@oficinajove.cat
www.oficinajove.cat



viver de projectes i iniciatives juvenils
Servei gratuït. 

Vine a veure’ns i t’assessorarem i 
acompanyarem en qualsevol idea 
cultural, social, juvenil que tinguis 
per tal de tirar-la endavant. T’oferim 
suport en l’organització i realització 
d’actes, activitats, cessió d’espais, 
creació d’associacions, elaboració de 
projectes, tràmits de subvencions, 
recerca de finançament, etc.

Vine a veure’ns i explica’ns el teu 
projecte o envia’ns un correu a:
        iniciativesjuvenils@reus.cat

      Tens una idea?
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ReCURsos
Cessió d’espais per a entitats i 
col.lectius 

Al primer pis del Casal hi ha dues 
sales de 37 m2 destinades a la 
realització de tallers, activitats, 
reunions, estudi, intercanvi, conversa, 
etc. L’aula taller té una cuina ben 
equipada i l’aula polivalent és 
totalment diàfana. 
A banda, la ciutat compta amb 
altres espais per a fer activitats.  
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Si sou un grup de joves o una entitat 
que necessita un espai, vine al Casal, 
explica’ns què vols fer i per què 
necessites un espai i nosaltres te 
l’aconseguirem. 

       Troba’ns a casaldejoves@reus.cat

Cessió d’espais per fer treballs en grup 
o estudiar

Si necessites fer un treball en grup i 
no saps on anar vine al Casal. T’oferim 
un espai per estudiar o fer treballs en 
grup. 
Reserva el teu espai prèviament i 
consulta disponibilitat a   
       casaldejoves@reus.cat

voluntariat europeu

Si tens entre 18 i 30 anys, ets solidari, 
compromès amb la societat i vols 
viure una experiència personal 
enriquidora pots accedir al Servei de 
Voluntariat Europeu. 
Aquesta experiència única t’ofereix 
l’oportunitat de conèixer diferents 
realitats i ampliar els coneixements 
d’un idioma a través de la participació 
activa en un projecte de voluntariat i 
solidaritat. Des del Casal de Joves et 
donarem suport i t’acompanyarem en 
tot allò que et faci falta. 

      Vine i pregunta!       ?¿?



Targeta jove de Reus

La Targeta Jove és un carnet gratuït 
que poden demanar tots els joves 
de 12 a 30 anys de Reus.  Aquesta 
targeta ofereix diferents avantatges 
i descomptes i permet utilitzar els 
recursos i serveis que t’ofereix el 
mateix Casal de Joves.  
Entre els descomptes que oferim 
destaquem: 
la targeta de transport T10, amb 
descomptes en els abonaments de 10 
viatges, un 20% de descompte en les 
activitats del Casal de Joves, un 30% 
de descompte en els Bucs d’assaig i 
descomptes a les piscines municipals, 
als teatres i als cinemes de Reus, entre 
molts altres avantatges. 

Consulta totes les promocions al 
nostre web.
          
Per fer-te la Targeta només cal que 
passis pel Casal de Joves amb el teu 
DNI i te la farem a l’instant. O bé 
demana-la a través del web. 
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 www.joventut.reus.cat



activitats 

Al Casal de Joves es programen 
diferents activitats formatives, 
culturals, d’oci i lleure,...
Consulta el programa d’activitats 
mensual al nostre web: 
          www.joventut.reus.cat 

o a les nostres xarxes socials:

     Facebook:  
facebook.com/joventut.reus

     Twitter: @joventutreus1

+

servei de préstec de bicicletes

Al Casal de Joves t’oferim un servei 
de cessió de bicicletes pensat per al 
jovent que generalment es desplaça en 
vehicles de motor per anar a la feina o 
al centre d’ensenyament. La cessió és 
gratuïta (solament s’ha de pagar una 
fiança) i pot ser per un període mínim 
d’una setmana i màxim d’un mes.

Més informació al Casal de Joves la 
Palma.

f
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ePI jove: Espais de participació i 
informació juvenil

L’EPI Jove és un programa que vol 
posar en contacte el Casal de Joves 
amb els estudiants dels instituts per 
transmetre informació d’un lloc a 
l’altre i alhora per detectar necessitats 
i crear projectes compartits sorgits 
dels interessos dels propis joves. 
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Consell municipal de joves

El Consell Municipal de Joves és 
un òrgan municipal que fomenta la 
participació dels joves en la definició 
de les polítiques de joventut que 
s’apliquen a Reus. Els seus objectius 
principals són fomentar la participació, 
integrar les diferents visions polítiques 
i facilitar la comunicació entre 
l’Ajuntament i els joves.

Si formes part d’una associació juvenil, 
en un institut o vols participar-hi a 
títol individual envia un correu a: 
          info.joventut@reus.cat
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Els encarregats d’establir aquest 
contacte a cada institut i facilitar 
informació als joves són els 
corresponsals: alumnes de cada centre 
educatiu que es responsabilitzen de 
difondre informació als companys 
de l’institut, recollir les necessitats 
i demandes dels joves i assistir a la 
reunió mensual de coordinació amb el 
Casal de Joves.

Si tens dubtes, si vols fer una activitat, 
si tens idees, propostes,... contacta 
amb els corresponsals de l’EPI Jove 
del teu institut i suggereix activitats, 
demana’ls informació, transmet les 
teves inquietuds,... 

Estem aquí disposats a resoldre les 
teves consultes i a recollir qualsevol 
iniciativa que vulguis dur a terme a 
l’institut o a la ciutat. 

         Contacta amb nosaltres a 
           epijove@gmail.com



Si tens un grup de música i busques 
un lloc per assajar, al Casal de Joves 
la Palma tenim tres bucs d’assaig 
insonoritzats, dos totalment equipats, 
destinats a activitats de formació 
musical amb lloguer per hores.
També trobaràs un servei 
d’assessorament musical i estudi 
d’enregistrament per a la gravació 
de maquetes.
         www.bucsreus.com

BUCs d’assaIG

Cal que truquis o enviïs un correu 
per realitzar la reserva prèvia del teu 
espai. 
Horari per la utilització dels bucs, amb 
reserva prèvia: de dilluns a dissabte de 
10 a 14 h i de 17 a 23h
Truca al 977010268

Envia un correu a 
           bucscjreus@gmail.com
 

      O consulta les xarxes socials: 
            Facebook bucsf
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En el cas de grups musicals, per tal d’obtenir descomptes 
amb la Targeta Jove, caldrà que el 50% del grup la tingui.

      O consulta les xarxes socials: 
            Facebook bucs

Buc equipat         
     10€
        80€
        25€/h

          7€
        56€
   17,50€

Buc no equipat
      5€   

          40€
          

         3,5€
          28€

1 hora
10 hores
estudi enregistrament 
descompte targeta Jove -30%
1 hora 
10 hores 
estudi enregistrament






